
  1 
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Askariasis masih menjadi masalah di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh 

tingginya prevalensi kecacingan askariasis  di Indonesia yaitu lebih dari 70% 

(Winita et al,. 2007). Askariasis pada umumnya ditemukan pada anak-anak 

berusia 5-10 tahun sebagai penjamu yang tempat tinggalnya di daerah kumuh 

(Suriptiastuti, 2006).  

Askariasis disebabkan oleh Ascaris lumbricoides yang termasuk salah 

satu jenis cacing nematoda intestinalis dengan ukuran terbesar yang terdapat di 

manusia. Cacing ini merupakan cacing bulat besar yang biasanya bersarang di 

dalam usus halus (Suriptiastuti, 2006).  

Ascaris lumbricoides berhubungan erat dengan sanitasi yang buruk, 

kehidupan yang tidak higinis, ekonomi sosial yang rendah, dan daerah tropis 

yang mendukung berkembangnya telur infektif. Infeksi cacing ini banyak 

menimbulkan kerugian bagi manusia seperti menyebabkan obstruksi usus, 

berkurangnya nafsu makan, diare dan konstipasi. Cacing dewasa juga dapat 

menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi terutama pada anak-anak sehingga 

dampaknya terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu 

penanganan yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengobati dan membunuh 

cacing-cacing ini supaya mati (Devi, 2011). 

Infeksi cacing intestin masih merupakan masalah kesehatan di negara 

berkembang termasuk Indonesia. Upaya pengendalian askariasis telah banyak 

dilakukan terutama dengan menggunakan antihelmintik. Salah satu antihelmintik 
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yang sering digunakan yaitu pirantel pamoat (Devi, 2011). Tetapi masih juga 

dilaporkan adanya efek samping obat seperti kejang perut, diare, mual, muntah, 

sakit kepala, demam, dan bahaya pada kehamilan (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Oleh karena itu penggunaan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

perlu dipertimbangkan sebagai obat tradisional untuk membunuh cacing jika 

memang terbukti berpengaruh terhadap mortalitas cacing tersebut. Keutamaan 

penggunaan bahan tumbuhan karena pertimbangan harga yang lebih murah 

tetapi tetap mempunyai khasiat yang ampuh dan tidak memberi efek samping 

pada penggunaannya. 

Telah banyak dilaporkan adanya beberapa tanaman di Indonesia yang 

dapat digunakan sebagai antihelmintik, salah satunya daun kemangi. Hasil 

penapisan fitokimia ekstrak daun kemangi (Ocimum americanum L) 

menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, saponin, tannin dan steroid 

(Hendrawati, 2009). Daun kemangi (Ocimum americanum L) memiliki kandungan 

kimia seperti flavonoid, saponin dan tannin, yang menurut teori bisa membunuh 

cacing. Kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle mengandung zat 

aktif hesperidin, naringin, dan polymethoxylated falvones (PMFs). Selain itu, 

dalam kulit jeruk nipis terdapat kandungan tannin dan flavonoid yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jus butiran daging buahnya, namun belum ada penelitian 

yang menyebutkan secara ilmiah bahwa kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia 

(Christm.) Swingle bisa bermanfaat sebagai antihelmintik. Hal ini yang membuat 

adanya ketertarikan ingin mengetahui seberapa besar efek antihelmintik yang 

dimiliki oleh kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle yang 

mengandung flavonoid dan tannin. Bagian dari jeruk nipis yang dimanfaatkan 

adalah kulit. Buah jeruk nipis secara tradisional digunakan untuk mengobati 
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penyakit seperti: sakit amandel, batuk, peluruh dahak, peluruh kencing dan 

keringat, serta membantu proses pencernaan (Wardani, 2015).  

Dalam penelitian ini menggunakan hewan coba cacing Ascaris suum, 

yaitu spesies cacing gelang yang menyerang babi. Cacing ini dapat digunakan 

sebagai objek penelitian karena memiliki genus yang sama dengan Ascaris 

lumbricoides. Ascaris suum merupakan cacing yang hidup di usus halus babi 

sehingga lebih mudah mendapatkan cacing tersebut. Sementara dari segi 

fisiologi antara Ascaris suum dan Ascaris lumbricoides juga tidak ada perbedaan. 

Pergantian cacing ini dikarenakan secara etis tidak mungkin mendapatkan cacing 

Ascaris lumbricoides dalam keadaan hidup. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka perlu dilakukan penelitian ini untuk membuktikan efek antihelmintik dari 

kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle terhadap cacing Ascaris 

suum secara in vitro. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Apakah ekstrak etanol kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle mempunyai daya antihelmintik terhadap Ascaris suum Secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol kulit jeruk nipis Citrus 

aurantifolia (Christm.) Swingle sebagai antihelmintik terhadap Ascaris suum. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui lethal concentration 100 ( LC100) pada pemberian 

ekstrak etanol kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 

terhadap cacing Ascaris suum secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui lethal time 100 (LT100) pada pemberian ekstrak etanol 

jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle terhadap cacing Ascaris 

lumbricoides secara  in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

pengaruh pemberian ekstrak etanol kulit jeruk nipis Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle terhadap kematian Ascaris suum secara in vitro. 

 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Memberikan infromasi ilmiah kepada masyarakat umum tentang efek 

antihelmintik dari kulit jeruk nipis, sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

dikembangkan lagi lebih lanjut sebagai obat alternatif terhadap infeksi cacing 

Ascaris lumbricoides yang mudah didapatkan dan efek samping yang minimal 

dibandingkan pirantel pamoat. Namun perlu pengujian lebih lanjut secara  in vivo.  

 


